Voorbeeldcontract
Ondergetekenden naam
t.a.v. contactpersoon
adres
postcode plaats
hierna te noemen Huurder;
En

Stichting Vlakglas Recycling Nederland
Postbus 340
2700 AH ZOETERMEER,
hierna te noemen VRN

Verklaren dat
In het kader van werkzaamheden ……………………………….. ter plaatste van ………………………….
VRN een kooiaapbak aan Huurder zal verhuren en aan Huurder ter beschikking zal
stellen. Deze kooiaapbak zal van …………. tot ………………………… tijdelijk worden verhuurd
en ter beschikking worden gesteld.
Huurder en VRN komen ter zake het volgende overeen:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kosten van aan- en afvoer van de kooiaapbakken en de kosten voor verwerking
van het in de kooiaapbakken aanwezige vlakglasafval (recycling) komen volledig
voor rekening van VRN.
Voorwaarde hierbij is dat bovengenoemde kooiaapbak(ken) alleen en uitsluitend
worden gevuld met vlakglasafval van Huurder. Kitresten zijn hierbij toegestaan.
Indien naar het oordeel van VRN blijkt dat de kooiaapbakken zijn vervuild met
andere materialen dan vlakglasafval (zoals vermeld in de als Bijlage 1 aan deze
overeenkomst gehechte acceptatievoorwaarden), zullen de daar uit voortvloeiende
kosten, waaronder maar niet beperkt tot de kosten van het uitsorteren,
schoonmaken en vervangen van de betreffende kooiaapbakken, ten laste komen
van Huurder.
Huurkosten: € ………………………….. per kooiaapbak per maand, waarbij een gedeelte
van een maand beschouwd wordt als een gehele maand. De verschuldigde
huurpenningen zullen per kwartaal of indien eerder, bij afvoer van de container,
aan Huurder worden gefactureerd. Facturen dienen door Huurder binnen 30 dagen
na factuurdatum te worden betaald. Bij te late betaling is Huurder de wettelijke
handelsrente aan VRN verschuldigd.
VRN stelt vaste rayons vast, waarbinnen de Transporteur ten aanzien van de
kooiaapbakken op een vaste wekelijkse inzameldag de kooiaapbakken komt
ledigen/ophalen. Het Inzamelpunt zal uiterlijk 2 werkdagen vóór de wekelijkse
inzameldag van zijn rayon aan VRN (e-mail of telefonische melding) melden of het
ledigen/ophalen van de kooiaapbak ten aanzien van dat Inzamelpunt noodzakelijk
is. (Bijlage 2)
Huurder dient de kooiaapbakken zorgvuldig en in overeenstemming met de
overeengekomen bestemming te gebruiken. Het is Huurder niet toegestaan de
kooiaapbak(ken) aan een derde in gebruik te geven. VRN is gerechtigd deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden indien:
indien Huurder in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en zulk een
verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van een aangetekend verzonden
ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht op schadevergoeding
respectievelijk nakoming;
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7.
8.
9.
10.

11.

in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands
akkoord met schuldeisers, liquidatie of staking van de onderneming dan wel het
commercieel in ernstige opspraak raken van Huurder.
Na beëindiging van deze overeenkomst dient Huurder de kooiaapbak(ken) aan VRN
ter beschikking te stellen teneinde deze door VRN retour te (laten) nemen.
Huurder verklaart het gehuurde in een goed onderhouden staat te hebben
ontvangen, behoudens voor zover partijen bij de terbeschikkingstelling van een
container een beschrijving daarvan hebben gemaakt.
VRN is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welke is ontstaan door onjuist
gebruik van de kooiaapbakken. Huurder is aansprakelijk voor schade
voortvloeiende uit het onvoldoende treffen van maatregelen om ongevallen (en de
hieruit voortvloeiende schade) van werknemers, klanten en overige derden te
voorkomen. Huurder dient voorzieningen te treffen zodat de te plaatsen kooiaapbak
geen schade aan de ondergrond kan veroorzaken. Mocht er door de geplaatste
container toch schade aan de ondergrond zijn veroorzaakt, dan is VRN of de door
VRN ingeschakelde transporteur niet aansprakelijk.
Indien Huurder in gebreke blijft met nakoming van enige verplichting uit deze
overeenkomst komen alle door VRN te maken kosten ter incasso van de schade
en/of de huurvergoeding zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten
van rechtskundige bijstand, voor rekening van Huurder.

Ondertekening,

Vlakglas Recycling Nederland
De heer C. Wittekoek

naam
contactpersoon

Zoetermeer, datum

Bijlage 1: Acceptatievoorwaarden
Bijlage 2: Routetabel
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Acceptatievoorwaarden
De volgende categorieën van vlakglasafval worden bij Vlakglas Recycling Nederland
onderscheiden:
CATEGORIE

OMSCHRIJVING

Combinatieglas*/***

Combinatieglas

Mix van diverse soorten vlakglas:

Floatglas, blank en gekleurd

Figuurglas, blank en gekleurd

Gelaagd glas

Brandwerend glas

Draadglas

Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd) inclusief tussenstrip

Tuindersglas of kassenglas

Gehard glas

Spiegelglas

Geëmailleerd glas

Blank float glas
Blank float glas





Zuiver blank vlakglas (industrieel/float/figuur)
Zuiver blank vlakglas met doorzichtige soft coatings
Zuiver blank gehard glas

Blank gelaagd glas**
Blank gelaagd glas


Vervuild vlakglas***
Wordt NIET geaccepteerd

Zuiver blank gelaagd vlakglas

Ernstig vervuild met hieronder genoemde
vervuilingen***

*

Geringe hoeveelheid kit, stopverf en overige bevestigingsmaterialen zijn toegestaan.

**

Dik gelaagd glas (> 30 mm) en gelaagd glas met polycarbonaat zijn niet toegestaan.

***

Onder de term ‘vervuiling’ valt al het materiaal wat geen recycleerbaar vlakglas is, waaronder:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hittebestendig glas: waaronder kookplaten, ovenschalen, laboratoriumglas, kachelruitjes,…
flessenglas en lampenglas: verpakkingsglas/holglas, lampenglas, TL-buizen,…
KSP: Keramiek, Steen en Porselein van bijvoorbeeld grind, bakstenen, tegels,…
papier/hout: kranten, boekjes, karton, raamwerk, bouwafval,…
bitumenachtige materialen: kit, pek,…
plastic: van onder meer kozijnen, strips, bekertjes,…
metalen: zowel ferro als non-ferro van bijvoorbeeld kozijnen, kaders, lijsten, metalen strips,…
restafval: huis- en tuinafval, siliconenspuiten, lijm, …
stoffen en materialen die een gevaar zijn voor de volksgezondheid,….
andere verontreinigingen: zand, aarde of modder, veegvuil….
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Routekaart
Wij volgen een vaste (postcode)route om kooiaapcontainers te plaatsen,wisselen en af te
voeren. Zo zamelen wij het vlakglas efficiënt in.

NB Poscode 11 kan afwijken.

Wilt u een kooiaapcontainer laten wisselen? Vraag dit dan minimaal twee werkdagen van
tevoren aan. U kunt dit doen via onze website www.vlakglasrecycling.nl met uw
persoonlijke inlogcode. Heeft u nog geen inlogcode: vraag er dan een aan!
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